
 

 

Amsterdam, 24 december 2013 
 
Eddy Boeve 
Nieuwe Nieuwstraat 87 
1012 NG  Amsterdam 
 
 
  
Betreft: aanbieding sedumdak i.c.m. geïntegreerde zonnepanelen  
 
   
   
Geachte heer Boeve, beste Eddy 
 
Hartelijk dank voor uw verzoek aan ons om een offerte uit te brengen voor het aanleggen van een 
sedumdak i.c.m. geïntegreerde zonnepanelen.  
 
Deze offerte is gemaakt na bezoek op locatie. 
 
Het aanbrengen van groen op uw dak zal zorgen voor een merkbare verkoeling in de 
onderliggende ruimte en op het dak zelf. En omdat is aangetoond dat de combinatie van een 
groen dak en zonnepanelen een verhoging van het rendement geeft op de zonnepanelen van 
minimaal 6% tot meer dan 15%, is dit een perfecte combinatie. 
De bescherming van het energiedak tegen UV-straling zal de levensduur van uw huidige 
dakbedeking twee- tot drievoudig verlengen. 
 
We hebben een ontwerp gemaakt waarmee 35 panelen op het dak passen. Daarmee wordt het 
maximale rendement behaald. De offerte voor de zonnepanelen is gemaakt door Zon&CO. 
In totaal hebben wij u een sedumdak van 220,8 geoffreerd. 
 
We beginnen met een bondige omschrijving van de situatie, gevolgd door een toelichting op de 
kostenraming. Vervolgens krijgt u een visualisatie van uw dak, zodat duidelijk wordt waar het sedum 
en de zonnepanelen geplaatst worden.  
 
Belt u ons gerust als er vragen zijn. 
 
Energieke groet, 
 
Matthijs Bourdrez  
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Visualisatie van uw dak 
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GROEN 
  
Aanbieding groendak o.b.v. multilayer sedum 
Voor uw situatie raden wij een sedumdak aan op basis van het multilayer systeem.  
Multilayer heeft als voordeel dat het er mooi uit ziet als geïntegreerd systeem met de zonnepanelen 
en dat het ecologisch een samenwerkend geheel is. Een deel van de benodigde ballast voor de 
zonnepanelen wordt gevormd door deze multilayer. Verzadigd met water houdt het de 
zonnepanelen nog beter op hun plek tijdens een storm. 
 
De werkzaamheden zijn gespecificeerd conform onderstaand overzicht:  
 
Het maximaal te vergroenen oppervlak, wat geschikt is voor een multilayer sedum dak heeft o.b.v. 
de oppervlaktes van de verschillende delen (74,1 + 13,2 + 73,3 + 60,2) een totaal oppervlak van 
220,8 m2. 
 
Onderdeel       

bescherm- en bevloeiingsmat   230,0 m2 

Drainage XD 20 Zinco   230,0 m2 

Substraat Jongkind   14,0 M3 

Sedummatten Sempergreen   220,8 M2 

Randoplossing rondom   135,0 m1 

Integratie van Airframe Aleo Panelen    35x   

Incl. Transport, hijsen en aanleg   1x   

Totaal excl. BTW     € 15.970,00 

BTW 6% over  € 4.791,00    €                     287,46  

BTW 21% over  € 11.179,00    €                  2.347,59  

Totaal incl. BTW     € 18.605,05 

 
 
Subsidiemogelijkheden!  
In sommige gevallen voorziet het stadsdeel in een subsidie voor groendaken. De vergoeding 
bedraagt tot 50% van de aanlegkosten van uw groene dak tot een maximum van € 50,- per m2. De 
maximale  subsidie per aanvraag bedraagt meestal 5.000 euro. 
SolarSedum vraagt voor u de subsidie aan en kijkt op welke manier de kosten zo laag mogelijk 
gehouden kunnen worden. 
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ZONNEPANELEN 
 
Voorstel configuratie Zonnepanelen 
Zie offerte Zon&Co 
 
Montage panelen op het sedumdak 
Ons montagemateriaal voor platte daken is het aluminium Airframe. Het is gebaseerd op de 
draagsystemen van het merk IBC Solar. Het is door SolarSedum door-ontwikkeld tot een optimaal 
thermische verbinding met het verkoelende groendak eronder. Tevens heeft de wind een extra 
verkoelende werking doordat de zonnepanelen ‘zwevend’ worden bevestigd teneinde geen wind 
‘op te sluiten’. (zie voorbeeld afbeelding) 
Het is bij dit geavanceerde draagsysteem niet nodig het dak te doorboren, zodat we het risico op 
lekkage kunnen uitsluiten. 
De meerkosten van het Airframe en het integreren ervan in de groenlaag zijn al meegenomen in de 
kosten van het groendak. 
 
Planning  
Zodra u de aanbetaling heeft gedaan, plannen wij de werkzaamheden in overleg met u in.  
Wij verwachten 3 dagen nodig te hebben voor plaatsing. Wij starten tussen 8.00 en 9.00 uur, tenzij 
eerder of later voor u beter uitkomt.  
    
Betalingscondities en leveringsvoorwaarden 
We vragen u een aanbetaling te doen van 10% bij opdrachtverlening. Hiervoor ontvangt u van ons 
een factuur. Hiermee wordt de projectvoorbereiding door SolarSedum opgestart. Wij beschouwen 
deze betaling als de definitieve opdracht. De werkzaamheden kunnen na opdracht al definitief 
worden ingepland in overleg met u. Bij de bevestiging van de dag waarop de werkzaamheden 
worden aangevangen factureren wij 60% van de opdrachtsom, om zodoende onze leveranciers te 
kunnen betalen. Wij kunnen pas starten met het uitvoeren van de werkzaamheden als u deze 
factuur heeft betaald. Na oplevering zullen wij de resterende 30% van de opdrachtsom in rekening 
brengen. Wij hanteren hiervoor een betalingstermijn van 14 dagen.  
 
Wij hanteren de voorwaarden die u in de online bijlage 'Voorwaarden' kunt vinden. 
Wij vragen u vriendelijk een kopie van dit offerteblad getekend te retourneren. 
   
Contact 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze offerte, dan verzoeken wij u contact op te 
nemen met ons kantoor op 020-3080622 of met Matthijs Bourdrez 06-19214839. 
Een mail sturen kan ook: matthijs@solarsedum.nl 
 
Een energieke groet! 
SolarSedum 
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W.13.073 - Nieuwe Nieuwstraat 87 - Eddy Boeve 

Bruto 
investering 

Netto 
investering 

na aftrek 
subsidie of 

korting 

Vink hier 
uw keuze 

aan: 

    Groendak sedum multilayer          220,8 m2 € 18.605,05 € 13.605,05  

Onderhoudscontract per jaar € 375,00 
 

 

     
Opdrachtgever: 
 
Datum:  ----------------------------------------- 
 
 
Naam:   ----------------------------------------- 
 
 
Handtekening: ----------------------------------------- 
 
 
 
 
Opdrachtnemer: 
 
Datum:  ----------------------------------------- 
 
 
Naam:   ----------------------------------------- 
 
 
Handtekening: ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Wij vragen u dit offerteblad te tekenen en in tweevoud te versturen naar: 
 
SolarSedum 
Joan Muyskenweg 19 
1096 CJ Amsterdam 
 
Mailen kan ook naar info@solarsedum.nl 
 
 
 
 
Deze offerte is in ieder geval 60 dagen geldig, en vervolgens zolang de inkoopsprijzen voor 
SolarSedum niet wijzigen.  
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Overige aandachtpunten m.b.t. de aanbieding 
Deze offerte is gebaseerd op de hierboven genoemde uitgangspunten. Afwijkingen kunnen leiden 
tot aanpassing van onze aanbieding: 
 
• Het dak is vrij van verontreinigingen en bouwresten; 
• Er is ruimte voor laden en lossen naast of voor het pand; 
• De zonnepanelen moeten op hetzelfde moment omhoog gebracht kunnen worden als het 

groen; 
• De buren worden van tevoren door de opdrachtgever ingelicht over de werkzaamheden; 
• Het netwerk moet geschikt zijn voor de aansluiting van de zonnepanelen; (zie offerte Zon&Co) 
• Er is ruimte voor het aanleggen van de bekabeling tot in de meterkast; 
• Bij de aanleg moet het mogelijk zijn voor onze medewerkers om valbeveiliging toe te passen; op 

het dak zijn reeds valkabels geplaatst, deze dienen te functioneren tijdens de uitvoering 
• De dakconstructie dient geschikt te zijn voor het dragen van het aangeboden gewicht (80 tot 

140 kg/m2 gewicht). Op uw verzoek kan SolarSedum een constructieberekening maken. De 
kosten hiervan zijn niet opgenomen in deze aanbieding; 

• De bestaande dakbedekking dient in goede staat te zijn;  
• SolarSedum kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verborgen gebreken met 

betrekking tot de huidige dakbedekking. In het geval van verborgen gebreken zullen er kosten 
in rekening gebracht worden voor het verwijderen van het groene dak en het herstellen van de 
mogelijke schade, tenzij is aangetoond dat de schade ontstaan is tijdens de aanleg van het 
groene dak. 

 
Staat dakbedekking 
Als uw dak binnenkort aan vervanging toe is of u overweegt uw dak extra te isoleren, klik dan hier 
voor mogelijke subsidies. Wij kunnen ook een dakscan uit voeren. Met deze dakscan weet u wat de 
staat van uw dak is en wat de kosten voor de komende 50 jaar zullen zijn. SolarSedum werkt graag 
samen met de Dakdichters omdat wij instaan voor hun kwaliteit. 
Vraag ons gerust om meer informatie over de mogelijkheden voor een gehele dakrenovatie. 
 
Veiligheid 
De regelgeving in Nederland voor het veilig werken op hoogte, vraagt van ons en van u dat we 
voorzieningen treffen. Deze zijn meegenomen in deze offerte. 
 
 
 
 
Hieronder vindt u meer informatie over de producten en diensten van SolarSedum: 
 
Voordelen van een groendak en de samenwerking met zonnepanelen 
Sedumsoorten 
Voorwaarden 
Voorbeeld projecten 


